USNESENÍ č. 10/2017 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SULICE
konaného dne 12.12.2017
Zastupitelstvo obce Sulice (ZOS) na svém zasedání v počtu 10 přítomných
Schválilo:
10/2017/1

ZOS schválilo připojení na kanalizační řad ve vlastnictví Obce Sulice těchto ţadatelů: č.j.1441/2017,
Mgr. Jan Mičan, č.parc. 874/106 a 874/107, Ţelivec-Mandava, č.j.1438/2017, Simona Chaloupková,
č.parc. 671/148 a 671/132, Hlubočinka, Petr Čuřík, Sulická náves č.e. 13, Sulice, č.j. 1479/2017,
Lubomír Kotek, Točitá 1104, Hlubočinka.

10/2017/2

ZOS schválilo připojení na vodovodní řad ve vlastnictví Obce Sulice těchto ţadatelů: č.j. 1441/2017,
Mgr. Jan Mičan, č.parc. 874/106 a 874/107, Ţelivec-Mandava, Petr Čuřík, Sulická náves č.e. 13, Sulice,
č.j.1479/2017, Lubomír Kotek, Točitá 1104, Hlubočinka, č.j.1458/2017, Eva Chytrá, Svaţitá 75,
Nechánice.

10/20107/3 ZOS schválilo Rozpočet Obce Sulice na rok 2018 v paragrafové formě, a to jako schodkový. Schodek
rozpočtu je krytý z přijatých úvěrů.
10/2017/4

ZOS schválilo navrţené členy hlavní inventarizační komise pro provedení inventury majetku Obce
Sulice za rok 2017, kterými jsou Martina Čuříková, František Vítek a Oldřich Švábek

10/2017/5 Č.j. 1410/2017, KaJa s.r.o., Ing. Jan Krofta, Jeseniova 446/37, Praha 3, ZOS schválilo projektovou
dokumentaci pod názvem „Umístění komunikace včetně vsaků, veřejné osvětlení, kanalizačního a
vodovodního řadu na pozemcích v k.ú. Sulice (Nechánice), lokalita X, č.parc. 141/4,141/174 aţ 185,
1240/5, 129/5, 129/24, 129/25 a 129/36“. Výše uvedený nově vybudovaný kanalizační řad bude moţné
propojit aţ po vybudování kanalizačních řadů uloţených v pozemcích č. parc. 1240/5 a 1240/20.
S ohledem na předloţený projekt je podmínkou provozu vodovodního a kanalizačního řadu předání
vybudovaných sítí do vlastnictví obce Sulice.
10/2017/6 Č.j. 1379/2017, ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Podmokly, Teplická 874/8, ZOS schválilo záměr odprodeje
části pozemku v k.ú. Sulice (Ţelivec), lokalita Mandava, č.parc. 874/68.
10/2017/7 ZOS schválilo Kupní smlouvu mezi firmou Alim s.r.o., Jílovská 424/31, Praha 4, jako prodávající a Obcí
Sulice, Kostelecká 150, Ţelivec, jako kupující. Předmětem smlouvy je stavba veřejného osvětlení
lokalita X“ na pozemcích v k.ú. Sulice (Nechánice), lokalita X, č.parc. 124/3, 124/71, 124/40, 129/30,
129/33, 141/144, 141/147, 141/149, 141/153, 141/188,141/156 a 141/157, dle přiloţené dokumentace.
10/2017/8 ZOS schvaluje roční neinvestiční příspěvek pro školské zařízení Mateřská škola Sluníčko, příspěvková
organizace, IČO 72086173 a stanovuje závazné ukazatele neinvestičních příspěvků na rok 2018.
10/2017/9 ZOS schvaluje roční neinvestiční příspěvek pro školské zařízení Základní škola Sulice, příspěvková
organizace, IČO 72294554 a stanovuje závazné ukazatele neinvestičních příspěvků na rok 2018.
10/2017/10 ZOS schválilo pověření pro starostu obce k vypracování a schválení závěrečného rozpočtového opatření
Obce Sulice za rok 2017.
10/2017/11 ZOS v souladu s Nařízením vlády ČR č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
ve znění pozdějších předpisů, aktualizace odměn zastupitelů Obce Sulice-úprava od 1.1.2018, schválilo
úpravu odměn neuvolněných zastupitelů obce Sulice od 1.1.2018 do maximální výše odměny.
10/2017/12 ZOS po projednání předloţené kalkulace pitné vody a stočného pro rok 2018 předloţenou správcem
vodovodů a kanalizací spol. VHS Benešov s.r.o. a schvaluje ceny vodného a stočného na rok 2018.
10/2017/13 ZOS schválilo Smlouvu o poskytnutí finančního daru mezi Oldřichem Ţilíkem, Staroţelivecká 190,
Ţelivec jako dárcem a Obcí Sulice jako obdarovanou, předmětem smlouvy je finanční dar ve výši
10.000,- Kč na pořádání společenské akce - Setkání seniorů obce Sulice.
ZOS pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.
10/2017/14 ZOS schválilo Smlouvu o poskytnutí finančního daru mezi Obcí Radějovice jako dárcem a Obcí Sulice
jako obdarovanou, předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 40.000,- Kč určený na vybavení ZŠ
Sulice. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.
10/2017/15 ZOS schválilo ukončení nájmu restaurace v Sulicích, Sulická 155. Nájemní smlouva je uzavřená mezi
Obcí Sulice jako pronajímatelem a panem Morávkem jako nájemcem. ZOS pověřuje starostu k podání
písemné výpovědi nájmu restaurace v Sulicích nájemci této restaurace a to ke dni 28.2.2018.

10/2017/16 Č.j. 1478/2017, Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace, Školní 349, Sulice-Ţelivec, ZOS
schválilo přijetí peněţitého daru účelově určeného pro Mateřskou školu Sluníčko, příspěvková
organizace, na vánoční dárky dle specifikace v přiloţeném seznamu.
10/2017/17 ZOS schválilo Dodatek č.1 dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů
provozně souvisejících mezi Obcí Kamenice a Obcí Sulice na straně jedné jako dodavateli a Obcí
Radějovice na straně druhé jako odběratelem.
Odložilo:
10/2017/18 Č.j.1474/2017, Lukáš Jarolím, Říčanská 454, Průhonice, ZOS odloţilo ţádost o změnu regulačního
plánu obce Sulice, a to ve věci vyuţití pozemků v k.ú. Sulice, část obce Nechánice, lokalita X, č.parc.
141/17 a 141/18. Předmětem ţádosti o změnu regulačního plánu je sloučení těchto dvou pozemků
v jeden.
Na vědomí:
10/2017/19 Jaroslav a Stanislava Nechybovi, ZOS vzalo na vědomí ţádost o závazné předběţné stanovisko
k návrhu o změně platného územního plánu obce Sulice, a to ve věci sníţení ochranného pásma lesa
z 50m na 25m v Nechánicích, lokalita X, ulice Lesní. ZOS odkazuje ţadatele na platné usnesení ZOS ze
dne 13.11.2012 číslo usnesení 11/16. Vzhledem k dokončené změně č. 1 ÚP Sulice v září 2017 bylo
ţadateli dále sděleno během jednání ZOS, ţe ve funkčním období současného zastupitelstva obce
nebude zahajována další změna ÚP Sulice.
10/2017/20 Č.j. 1442/2017, Mgr. Jan Mičan, Hostomice, ZOS vzalo na vědomí projektovou dokumentaci rodinného
domu na pozemku v k.ú. Sulice (Ţelivec), lokalita Mandava, č.parc. 874/106 a 874/107, dle přiloţené
dokumentace.
Pověřuje:
1. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy mezi firmou Alim s.r.o., Jílovská 424/31, Praha 4 jako
prodávající a Obcí Sulice, Kostelecká 150, Ţelivec, jako kupující. Předmětem kupní smlouvy.
2. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi Oldřichem Ţilíkem,
Staroţelivecká 190 jako dárcem, Ţelivec a Obcí Sulice jako obdarovanou.
3. ZOS pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi Obcí Radějovice jako
dárcem a Obcí Sulice jako obdarovanou.
4. ZOS pověřuje starostu k podání výpovědi nájmu restaurace v Sulicích nájemci této restaurace.
5. ZOS pověřuje starostu obce k vypracování a schválení závěrečného rozpočtového opatření Obce Sulice za rok
2017.
6. ZOS pověřuje starostu k podpisu Dodatku č.1 dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků
vodovodů provozně souvisejících mezi Obcí Kamenice a Obcí Sulice na straně jedné jako dodavateli a Obcí
Radějovice na straně druhé jako odběratelem.
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